Statutter

Stadfestet ved NOFODs generalforsamling 8.janaur 1993

§1 Målsetning
Nordisk Forum for Danseforskning, NOFOD, har til hensikt å fremme samarbeide
mellom nordiske danseforskere gjennon blant annet å:





Organisere konferanser og seminarer
Stimulere forskning og utviklingsarbeid innenfor danseområdet
Fremme samarbeide mellom alle aspekt av danseforskning
Medvirke til spredning av informasjon og publisering av danseforskning

§2 Mandat
NOFODs mandat følger styrets bestemmelser og styret velger adresse for NOFOD
sekretariat
§3 Medlemmer
Medlemskapet er individuelt, og alle som er interessert i danseforskning kan bli
medlem. Medlemsskapet starter når medlemsavgift er innbetalt. Institusjoner og organisasjoner som ønsker å bli medlemmer likestilles med individuelle medlemmer.
§4 Medlemsavgift
Medlemsavgiften blir bestemt av Generalforsamlingen.
§5 Generalforsamling
Generalforsamlingen holder sitt ordinære møte i forbindelse med konferansen om
dette er mulig. Generalforsamling holdes ikke oftere enn en gang i året og ikke
sjeldnere enn hvert fjerde år.



Styret innkaller til Generalforsamling med brev til hvert medlem med minst 3
måneders varsel. Medlemmene innsender punkter de ønsker å få behandlet på
Generalforsamlingen senest 6 uker før bestemt møtedato. Dagsorden sendes ut til
medlemmene senest tre uker før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen skal behandle:
 Beretninger om virksomhet fra foregående periode
 Revidert regnskap
 Valg av styre
 Valg av 2 revisorer og 2 suppleanter
 Saker som det ellers er nødvendig eller ønskelig at Generalforsamlingen skal ta
stilling til.
Ekstraordinær Generalforsamling skal innkalles når minst 1/3 av medlemmene i
minst 3 medlemsland ønsker det.
§6 Styret
Styret består av to representanter fra hvert nordisk land. De enkelte landenes representanter velges av Generalforsamlingen.
Mandattiden gjelder til neste ordinære Generalforsamling. Styret konstituerer seg
selv med leder, nestleder og kasserer på det første møtet etter valget. Konstitueringen skal meddels medlemmenes per brev. Styret er beslutningsdyktig når minst 3
land er representert.
Om et medlem går ut av styret under pågående mandatperiode, ber styret det berørte landet om å nominere en erstatning.
§7 Stemmerett
Alla medlemmer med minst to måneder gammelt medlemsskap har stemmerett på
Generalforsamlingen, og medlemmer kan ved skriftlig fullmakt overta stemmerett
om de ikke har mulighet til å være tilstede på Generalforsamlingen. Hver tilstedeværende person på Generalforsamlingen har bare en ekstra stemme.
Generalforsamlingen avgjør vanlige beslutninger og valg med vanlig avstemning.
Endringer i statuttene krever at endringene fattes med minst _ overvekt av de tilstedeværende på generalforsamlingen.



§8 Økonomi
Regnskapene presenteres for hvert kalenderår før avslutningen av første kvartal
samt i forbindelse med Generalforsamlingen. Revisorene avgir sin revisjonsinnberetning til Generalforsamlingen.
§9 Oppløsning
Generalforsamlingen kan bestemme å oppløse foreningen. Forutsetningen er at
minst _ av de tilstedeværende ved generalforsamlingen er enige i beslutningen.
Ved et slikt tilfelle må Generalforsamlingen velge en eller flere nordiske institusjoner med nærbeslektede interesser og målsetninger, som da vil overta foreningens
eiendom.



